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Þetta kort er gefið út af Reykjavíkurborg
í tilefni af Hjólað í vinnuna 2012 og er
einungis tekin ábyrgð á upplýsingum
um stíga innan Reykjavíkur.

ATH: Kortið er í stöðugri þróun og
uppfærslu. Ekki er gerður greinarmunur
á gangstéttum og stígum. Sem stendur
er kortið einungis leiðbeinandi um
mögulegar leiðir fyrir gangandi og
hjólandi.
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Hjólreiðamenn hafa fullan rétt til að hjóla á
umferðargötum.
Hjólreiðamenn eru gestir á göngustígum og gangstéttum
og þurfa að taka fullt tillit til gangandi vegfarenda.
Hjólreiðamenn skulu hjóla hægra megin á
umferðargötum.
Gefið stefnumerki með hönd í tæka tíð.
Rautt ljós ber að virða.
Þegar hjólað er í myrkri er skylda að vera með ljós að
framan og að aftan.
Börn yngri en 15 ára skulu nota hjálma.
Reiðhjól þurfa lögum samkvæmt að vera með góðar
bremsur á báðum hjólum, glitaugu að framan, aftan og á
pedölum.
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Hjólavísir (Sharrow): Leiðbeinandi
merki í götu sem þýðir samnýtinghjóla og vélknúinna ökutækja á
akbraut. Merkið veitir ekki forgang
en er ætlað að höfða til tillitsemi
vegfarenda og sýna að hjólreiðafólk
noti götuna. Þau gefa til kynna að hjól
hafi sömu réttindi til að nota akbrautina
og bílar. Merkin eru ekki lögbundnar
merkingar.

Verið varkár í umferðinni og virðið umferðarreglur.
Sýnið tillitssemi og farið sérstaklega varlega þegar farið
er fram úr öðrum vegfarendum.
Verið sýnileg og auðskiljanleg í umferðinni.
Horfið í andlit bílstjóra og annarra vegfarenda sem þið
mætið til að þið skiljið fyrirætlanir hvers annars betur.
Reiknið ekki með að bílstjórar né aðrir hafa séð ykkur
eða muni eftir ykkur.
Miðið hraða við aðstæður.
Takið fullt tillit til gangandi vegfarenda á stígum,
gangstéttum og gangbrautum. Hægri regla er
meginreglan þegar menn mætast. (hvað með tvískipta
stíga ? - þá gildir málning)
Notið bjölluna í tæka tíð.
Horfið í báðar áttir, og jafnvel fyrir aftan ykkur, áður en
farið er yfir götur. Börn og óvanir þurfa að stoppa.
Börn yngri en 7-8 ára ættu ekki að hjóla á
umferðargötum, en góð þjálfun og hraði bifreiða skiptir
sköpum.
Farið varlega nálægt hestum og öðrum dýrum.
Verið á varðbergi við blindbeygjur og þar sem sandur
eða ís gera yfirborðið hált.
Notið gjarnan hjálma og annan öryggisbúnað, en varist
að treysta á þá eina. Þeir koma ekki í veg fyrir slys.
Hjólið á hjóli sem passar.
Yfirfarið öryggisbúnað hjólsins.
Varist laus föt og lausa hluti sem geta flækst í keðjum
eða teinum.
Æfingin skapar meistarann, reynslumeiri hjólreiðamenn
eru öruggari. Farið í hjólatúr nærri heimilinu með
börnunum.
Daglegar hjólreiðar lækka tíðni vöðva- og
liðamótasjúkdóma, krabbameins, kransæðasjúkdóma,
sykursýki og þunglyndis og lengja lífið um mörg ár,
samkvæmt fjölda rannsókna.
Hætta af umferðarslysum fyrir hjólreiðamenn vegur
margfalt minna en heilsubótin sem hjólreiðar til
samgangna færir okkur, samkvæmt Lýðheilsustöð.
Brostu til samferðamanna þinna og þeir munu brosa til
þín.

Hegðun fólks á hjóli, öryggisatriði hjólreiða
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Með lögum skal land byggja

Hjólreiðar – leiðin til framtíðar



